
Výzva  

na predloženie cenovej ponuky na obstaranie predmetu zákazky  

podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa ( sídlo spoločnosti ) 

 

Názov: REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V KOŠICIACH 

Sídlo:   Ipeľská č. 1, 040 11 Košice 

Právna forma:    Rozpočtová organizácia 

IČO: 00606723 

DIČ: 2020928052 

V zastúpení: MUDr. Dietzová  Zuzana, PhD. MPH, regionálny hygienik 

Kontaktná osoba:                      Lengyel Ladislav 

Telefón: 055/7860124 

E- mail:  prevadzka@ruvzke.sk 

WEB:     www.ruvzke.sk  

 

 

2. Názov predmetu zákazky: „ Diagnostika na laboratórne vyšetrenie syfilisu metódou                         

ELISA a Westernblod“ 

a.) CPV kód: 33141625-7 

(slovník obstarávania www.uvo.gov.sk ) 

                b.)   Dostupnosť : bežná   

                c.)   Služba, Tovar 

                                

3. Špecifikácia ( opis ) predmetu zákazky a jeho rozsah: 

a.) Predmetom zákazky je – „ Diagnostika na laboratórne vyšetrenie syfilisu metódou                               

ELISA  a Westernblod“ 

b.) Podrobný opis predmetu zákazky tvorí príloha č.1 

 

4. Požiadavky na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej  spôsobilosti 

alebo odbornej spôsobilosti, zabezpečenie kvality, enviromentálneho manažérstva:  

                  Nevyžaduje sa 

 

5. Základné zmluvné podmienky: 

a.)  Miesto plnenia služby: RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, Rooseweltova 8,040 11 Košice 

b.) Splatnosť faktúr: 14 dní odo dňa jej doručenia do sídla spoločnosti bod 1 

c.) Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu na základe faktúr, bez zálohovej 

platby. 

d.) Fakturácia sa uskutoční po prevzatí predmetu zákazky obstarávateľom a podpísaním 

dodacieho listu. 

e.) Fakturácia musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musí byť dodací list 

potvrdený verejným obstarávateľom 

f.) Poskytnutie predmetu zákazky, služby, bude realizované priebežne počas doby platnosti 

zmluvy v súlade s výsledkom výberového konania. 
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6. Trvanie obchodného vzťahu a spôsob jeho uzatvorenia:  

            08.02.2023 – 31.12.2023 podľa záväznej objednávky resp. zmluvy. 

 

 

7. Cena a určenie ceny:  

a.) Cena: 6 116,72 € bez DPH, 6 728,39 € s DPH  

b.) Objednávateľ požaduje, aby faktúra za predmet zákazky obsahovala jednotkovú cenu každej 

položky bez DPH, sadzbu DPH a s DPH danej položky a celkovú cenu dodanej položky. 

Celková výsledná cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. 

 

8. Kritéria vyhodnotenia ponuky:  

    Najnižšia cena  

 

9. Lehota na predloženie ponuky: obratom najneskôr do 06.02.2023 do 11.00 hod. 

 

10. Miesto a spôsob predloženia ponuky: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku poštou alebo osobne na adresu: 

RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice  

                                                                            alebo 

elektronicky na mailovú adresu:  prevadzka@ruvzke.sk  a do predmetu správy uveďte názov 

zákazky. 

 

 

11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

a.) prípadné otázky k predmetu zákazky sa môžu doručiť obstarávateľovi 

          najneskôr 48 hod. pred termínom ukončenia predkladania ponúk na prevadzka@ruvzke.sk 

b.) telefonicky najneskôr 24 hod. pred termínom ukončenia predkladania ponúk                            

na č. t. 055 / 7860 124  p. Lengyel 

c.) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa 

zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila a nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa. 

d.) všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky na obstaranie predmetu zákazky 

znáša  uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku. 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 31.01.2023 

 

 

                                                                                                                            MUDr. Dietzová Zuzana, PhD.,MPH 

                                                                                                              regionálny hygienik    
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Príloha č.1 

 

Špecifikácie diagnostík na identifikáciu syfilisu 

 

 

1. Anti -Treponema pallidum Westernblot IgM 
- Test na kvalitatívne in vitro  stanovenie špecifických protilátok proti Treponema pallidum triedy IgM 

v ľudskom sére alebo plazme 
- Detekcia špecifických protilátok proti Treponema pallidum triedy IgM na základe naviazania týchto protilátok 

na elektroforeticky oddelené antigény T.pallidum  naviazané na testovací prúžok 
- Ako súčasť testu požadujeme: 

• Testovacie prúžky s elektroforeticky oddelenými antigénmi T.pallidum  ( membránový proteín TpN47, tmpA, 
membránový proteín TpN17, membránový proteín TpN15 ) 

• Konjugát ( antihumánny kozí imunoglobulín triedy M značený alkalickou fosfatázou ) 

• Substrát ( roztok nitroblue tetrazolium chloride /5-bromo-4-chloro-3-indolyphosphate) 

• Inkubačná vanička 

• Pufor 

• Vyhodnocovacia šablóna 
-  Interpretácia výsledkov je založená na oskenovaní  testovacích prúžkov, kde sa zaznamenáva intenzita 

a pozícia väzby protilátky na príslušný antigén,  s využítím softvéru  EUROLINE Scan, používanom v našom 
laboratóriu 

- Skladovacia teplota 2- 8 °C 
- 1 balenie obsahuje 24 testovacích prúžkov s naviazanými príslušnými antigénmi T.pallidum 
- Počet balení 14  
 

 

 

2. Anti -Treponema pallidum Westernblot IgG 
- Test na kvalitatívne in vitro  stanovenie špecifických protilátok proti Treponema pallidum triedy IgG 

v ľudskom sére alebo plazme 
- Detekcia špecifických protilátok proti Treponema pallidum triedy IgG na základe naviazania týchto protilátok 

na elektroforeticky oddelené antigény T.pallidum  naviazané na testovací prúžok 
- Ako súčasť testu požadujeme: 

• Testovacie prúžky s elektroforeticky oddelenými antigénmi T.pallidum  ( membránový proteín TpN47, tmpA, 
membránový proteín TpN17, membránový proteín TpN15 ) 

• Konjugát ( antihumánny kozí imunoglobulín triedy G značený alkalickou fosfatázou ) 

• Substrát ( roztok nitroblue tetrazolium chloride /5-bromo-4-chloro-3-indolyphosphate) 

• Inkubačná vanička 

• Pufor 

• Vyhodnocovacia šablóna 
-  Interpretácia výsledkov je založená na oskenovaní  testovacích prúžkov, kde sa zaznamenáva intenzita 

a pozícia väzby protilátky na príslušný antigén,  s využítím softvéru  EUROLINE Scan, používanom v našom 
laboratóriu 

- Skladovacia teplota 2- 8 °C 
- 1 balenie obsahuje 24 testovacích prúžkov s naviazanými príslušnými antigénmi T.pallidum 
- Počet balení 30  

 



 

3. Anti -Treponema pallidum ELISA  IgM 
- Imunoenzymatický test na kvalitatívne určenie prítomnosti špecifických protilátok  proti T.pallidum triedy 

IgM v ľudskom sére alebo plazme 
- V prípade prítomnosti špecifických IgM protilátok vo vyšetrovanom ľudskom sére dochádza k väzbe na 

antigény naviazané na nosič  ( mikrotitračná platnička ), ktorá vyvolá farebnú reakciu, intenzita zafarbenia je 
priamo úmerná koncentrácii protilátok IgM proti T.pallidum  

- Testovacia súprava na Anti -Treponema pallidum IgM metódou ELISA musí byť kompatibilná so 
zakupovanými testovacími súpravami  Anti -Treponema pallidum IgM Westernblot, z dôvodu využitia  
rovnakých antigénov na detekciu špecifických protilátok proti T.pallidum IgM 

- Ako súčasť testu požadujeme: 

• Mikrotitračná platnička s 12-timi  vyberateľnými 8-jamkovými stripmi, ktorých dno je potiahnuté zmesou 4 
antigénov T.pallidum  ( p15, p17, p47, TmpA ) 

• Kalibračné sérum ( ľudský imunoglobulín triedy IgM ) 

• Pozitívna a negatívna kontrola (  ľudský imunoglobulín triedy IgM )   

• Enzýmový konjugát ( antihumánny kozí imunoglobulín triedy IgM značený peroxidázou ) 

• Vzorkový pufor ( súčasťou je absorbent  obsahujúci antihumánny kozí imunoglobulín triedy IgG ) 

• Substrát ( chromogén – tetrametyl benzidín substrát peroxídu vodíka ) 

• Premývací roztok 

• Zastavovací roztok 0,5 M kyselina sírová  
- Interpretácia výsledkov je založená na meraní intenzity sfarbenia obsahu jednotlivých jamiek mikrotitračnej 

platničky fotometricky pri vlnovej dĺžke 450nm a referenčnej vlnovej dĺžke 620-650 nm  
- Skladovacia teplota 2- 8 °C 
- 1 balenie obsahuje 1 mikrotitračnú platničku ( t. j. 96 testov ) 
- Počet balení 8 

 

 

4. Anti -Treponema pallidum ELISA  IgG 
- Imunoenzymatický test na kvalitatívne určenie prítomnosti špecifických protilátok  proti T.pallidum triedy IgG 

v ľudskom sére alebo plazme 
- V prípade prítomnosti špecifických IgG protilátok vo vyšetrovanom ľudskom sére dochádza k väzbe na 

antigény naviazané na nosič  ( mikrotitračná platnička ), ktorá vyvolá farebnú reakciu, intenzita zafarbenia je 
priamo úmerná koncentrácii protilátok IgG proti T.pallidum  

- Testovacia súprava na Anti -Treponema pallidum IgG metódou ELISA musí byť kompatibilná so zakupovanými 
testovacími súpravami  Anti -Treponema pallidum IgG Westernblot, z dôvodu využitia  rovnakých antigénov 
na detekciu špecifických protilátok proti T.pallidum IgG 

- Ako súčasť testu požadujeme: 

• Mikrotitračná platnička s 12-timi  vyberateľnými 8-jamkovými stripmi, ktorých dno je potiahnuté zmesou 4 
antigénov T.pallidum  ( p15, p17, p47, TmpA ) 

• Kalibračné sérum 1, 2, 3 ( ľudský imunoglobulín triedy IgG rôznej koncentrácie ) 

• Pozitívna a negatívna kontrola (  ľudský imunoglobulín triedy IgG )   

• Enzýmový konjugát ( antihumánny králičí imunoglobulín triedy IgG značený peroxidázou ) 

• Vzorkový pufor  

• Substrát ( chromogén – tetrametyl benzidín substrát peroxídu vodíka ) 

• Premývací roztok 

• Zastavovací roztok 0,5 M kyselina sírová  
- Interpretácia výsledkov je založená na meraní intenzity sfarbenia obsahu jednotlivých jamiek mikrotitračnej 

platničky fotometricky pri vlnovej dĺžke 450nm a referenčnej vlnovej dĺžke 620-650 nm  
- Skladovacia teplota 2- 8 °C 
- 1 balenie obsahuje 1 mikrotitračnú platničku ( t. j. 96 testov ) 
- Počet balení 8 

  


